
 الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 ابع: من صالة االستسقاء إلى نهاية زكاة األنعامسس الالدر

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، والحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على نبٌنا محمد وعلى آله 

قنا بٌن ثالثة ، وفر  صالة الجمعةتكلمنا فً الدرس السابق عن  ومن اهتدى بهداه. وأصحابه

 أمور:

 .الذي تجب علٌه صالة الجمعة بنفسه -

 والذي تجب علٌه صالة الجمعة بغٌره. -

 والذي ال تجب علٌه صالة الجمعة ال بنفسه وال بغٌره. -

ن الذي تجب علٌه م   .الذي نوى إقامة تقطع السفر ن الذي تجب علٌه صالة الجمعة بغٌره؟م  

ن الذي ال تجب علٌه صالة م   .المستطٌع الذي توفرت فٌه الشروط الستة صالة الجمعة بنفسه؟

 .لم ٌنِو إقامة تقطع حكم السفرالمسافر الذي  الجمعة ال بنفسه وال بغٌره؟

؟ هل الواجب على اإلنسان أن ٌحضر صالة الجمعة فقط حكم السعي الستماع خطبة الجمعةما 

ا؟ وهذا السؤال لم نذكره فً الحصة أم خطبة الجمعة مع الصالة؟ وما الدلٌل على ذلك أٌض  

 ؟ألولى مثال  هل ٌجوز له أن ٌتخلف عن بعض الخطبة وٌحضر فً وسط الخطبة ا السابقة.

واب فإذا حضر اإلمام أغلقت المالبكة تجلس عند األب الفضل فاته، ألن   أن   ا ال شك  طبع  

باعتبارها الواجبة  فهل ٌجب على المسلم أن ٌسعى لسماع الخطبة أم لفعل الصالة فقط، الصحف

سعوا إلى ذكر ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نودي للصالة من ٌوم الجمعة فا"ٌقول هللا عز وجل:  ؟علٌه

ذكروا فً موانع البٌع  .9آٌة:  سورة الجمعة -" هللا وذروا البٌع ذلكم خٌر لكم إن كنتم تعلمون

ه على أن   السعً ٌجب بعد النداء، وهذا ٌدل   ، فذكروا أن  ها الخطبةفً فصل البٌوع المنهً عنها أن  

هذا ٌدل على  اإذ   ،ة فقطالذي ٌلزم به اإلنسان هو حضور الصال قد ٌفوته شًء من الخطبة، وأن  

 .عدم وجوب السعً للخطبة

 :إلى خطبة الجمعة بالنداء الثانً، وهو الذي بٌن ٌدي المنبر، قاله ٌجب السعً أن   اإلنصافوفً 

  هذا هو المذهب. ،زمه السعً فً وقت ٌدركها كلهاومن منزله بعٌد فٌل

إذا انقضى الخسوف وما هً؟ وومتى ٌنت وقت صالة الخسوف، متى ٌبدأ لصالة الخسوفبالنسبة 

ٌبدأ وقتها عند ذهاب نور الشمس أو القمر أو نقصانه، وٌنتهً  ؟قضى الصالةفهل ت  ى الناس صل  

 .قضى الصالة إذا انقضى وقتها ت  والة عنهم، عند انكشاف الغم  

، هم صلوا صالة الخسوف بعد صالة المغرباألسبوع الماضً، ٌحكى عن بعض األبمة أن  

ٌجوز كسوف الشمس  -ى صالة الخسوف أو الكسوف صل  ال ت  ا، العصر وقت نهً المذهب عندن

الخسوف ٌكون للقمر  ا أن  ، وإن كان مصطلح  الشمس / كسوف القمر و خسوف القمروخسوف 

صالته  أن   هذا غٌر صحٌح، وال شك   والكسوف للشمس، فهل هذا الفعل صحٌح أو غٌر صحٌح؟

  .غٌر صحٌحة، وهو غٌر مطالب بها أصال  



 ا ال ٌصح  ى الكسوف قبل المغرب فً العصر وقت النهً، وهذا طبع  ا صل  بعض األبمة أٌض  

ا لكن لم  ، ها من ذوات األسبابعندنا على المذهب، لكن ال إشكال، نقول على القول اآلخر أن  

واصل الصالة واستمر، ٌعنً بعد غروب الشمس بربع ساعة وهو ٌصلً،  كاسفة غابت الشمس

ٌصلً  - ٌصلً اآلن؟ اآلن الشمس قد اختفتهذا غٌر مشروع، فهذا ماذا  وع؟فهل هذا مشر

ه دخل معهم فً الركوع الثانً لذلك أتت أسبلة مشكلة: دخل بعضهم إلى المسجد وقال أن   لماذا؟

 ما ٌدل  هم ٌصلون المغرب. وهذا إن دل على شًء فإن  ا أن  فً الركعة األولى من الكسوف، ظان   

 ،ا، هذا واجبة بقراءة ولو كتاب واحد فً صفة  الصالة، هذا لٌس مستحب  بم  على قلة اهتمام األ

هللا صلى هللا علٌه وسلم قال:  رسول ة، ألن  واجب على اإلنسان أن ٌتفقه فً الصالة خاص  

صفة عندنا فً المذهب،  ". وهناك كتب كثٌرة فً صفة الصالة"صلوا كما رأٌتمونً أصلً

صفة ، لأللبانً صفة صالة الرسول صلى هللا علٌه وسلمهف، للشٌخ سعٌد بن و صالة المؤمن

سوق ملًء بالكتب التً فٌها صفة الصالة وهذا لللشٌخ ابن باز وابن عثٌمٌن. ٌعنً فا الصالة

 ى بعد المغرب هذا صالته غٌر صحٌحة ألن  من صل   اإذ   شًء كما ذكرنا واجب ولٌس بمستحب.

استمر بعد غروب الشمس  قبل المغرب ثم   ىقضى، ومن صل  صالة الكسوف والخسوف ال ت  

 هذا فعله غٌر صحٌح. وهً كاسفة

ه قول شٌخ اإلسالم أن   ؟ هل هناك أوقات محددة لخسوف القمر؟متى يحصل خسوف القمرطٌب 

هللا على  ه ٌجوز حصوله فً كل وقت ألن  المذهب عندنا أن  فً وسط الشهر فً لٌالً اإلبدار، و

كسوف الشمس متى ، قول الشٌخ رحمه هللا ذا ٌقولون اآلن؟وأهل الفلك ما .كل شًء قدٌر

هللا على كل شًء  ه ٌجوز حصوله فً كل وقت ألن  فً آخر الشهر، والمذهب عندنا أن   ؟يحصل

 قدٌر.

 :االستسقاءوقفنا على 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد وعلى آله 

ٌقول المؤلف غفر هللا لنا وله:  ،ٌن، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشٌخنا والحاضرٌنوصحبه أجمع

تها وأحكامها كعٌد وهً والتً قبلها جماعة إذا أجدبت األرض وقحط المطر، وصف واستسقاء"

وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وترك أفضل، وإذا أراد اإلمام الخروج لها 

 ا متذلال  ا متخشع  ا ٌخرجون فٌه، وٌخرج متواضع  ٌام، والصدقة، وٌعدهم ٌوم  التشاحن، والص

 ا، ومعه أهل الدٌن والصالح والشٌوخ وممٌز الصبٌان، فٌصلً ثم  ا ال مطٌب  متنظف   امتضرع  

االستغفار وقراءة اآلٌات التً فٌها األمر  اٌخطب واحدة ٌفتتحها بالتكبٌر كخطبة عٌد وٌكثر فٌه

وظهورهما نحو السماء فٌدعو بدعاء النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومنه "اللهم به وٌرفع ٌدٌه 

 حوالٌنا وال علٌنا، اللهم   قول "اللهم   خٌف سن   وإن كثر المطر حتى ،ا" إلى آخرها مغٌث  اسقنا غٌث  

 ."ا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به"على الظراب واآلكام وبطون األودٌة ومنابت الشجر ربن

الدعاء  وكلمة االستسقاء هيصالة االستسقاء،  وٌعنً تسن   - واستسقاءلف رحمه هللا: ٌقول المؤ

ة مؤكدة حتى فً بطلب السقٌا على صفة مخصوصة، وحكم صالة االستسقاء كما تقدم سن  

 :صالة االستسقاء في عدة أحوال سن  وت  السفر، 

 ع، به الجفاف وعدم الزر، أي إذا أصابها الجدب والمراد إذا أجدبت األرض :لة األولىاالح

 وقحط المطر ٌعنً احتبس المطر.



 فإذا كانت األرض ذات عٌون وغارت هذه العٌون وغار إذا غار ماء العيون :الحالة الثانٌة ،

 ماؤها.

 إذا غار ماء األنهار :الحالة الثالثة. 

 ذلك الناس. ، وضر  إذا نقص ماء العيون :لحالة الرابعةا 

 ً أربعة أحوال.صالة االستسقاء ف تسن   اإذ  

صفة صالة االستسقاء في موضعها وأحكامها كصالة  "وصفتها وأحكامها كعٌد"قال رحمه هللا: 

ه لٌس لها وقت معٌن، صالة العٌد لها وقت ، ونقل الشٌخ منصور عن الشرح الكبٌر أن  العيد

، لغد قضاءمن ا اومعٌن، وهو من ارتفاع الشمس قٌد رمح إلى الزوال، فإذا فات ولم ٌفعلوها صل  

 الفرق األولا االستسقاء فلٌس له وقت معٌن وكذلك ال تفعل فً وقت النهً بغٌر خالف، هذا أم  

ا االستسقاء فله خطبة واحدة. لصالة العٌد خطبتٌن وأم   أن   الفرق الثانً. بٌنها وبٌن صالة العٌد

بخالف صالة  من المستوطنٌن صالة العٌد ٌشترط لصحتها أربعون رجال   أن   والفرق الثالث

 .االستسقاء التً ال ٌشترط لها ذلك

فعلهما جماعة أي  - جماعة أفضل -ٌعنً صالة الكسوف  -وهً والتً قبلها قال رحمه هللا: 

 -أراد اإلمام الخروج لها وإذا  .اعلى جواز فعل الكسوف واالستسقاء أفراد   أفضل، وهذا ٌدل  

أن  -وج من المظالم والخر وأمرهم بالتوبة ،مبما ٌلٌن قلوبه وعظ الناس :ٌعنً صالة االستسقاء

 :والصيام ،وهً العداوة والبغضاء فٌما بٌنهم - وترك التشاحن، وا المظالم إلى مستحقٌهاٌرد  

أٌام ٌخرجون فً الٌوم الثالث لكن ال ٌجب الصٌام بهذا  وكما قال جماعة ٌأمرهم بصٌام ثالثة

 .مروكذلك ال تجب الصدقة بهذا األ: والصدقة، األمر

ا ٌخرجون فٌه كما كان رسول هللا صلى هللا علٌه د لهم ٌوم  أي ٌحد  : خرجون فيها يويعدهم يوم  

آلن بل ٌجوز فً أي ٌوم ٌصلون ن ٌكون ٌوم خمٌس أو اثنٌن كما ٌفعل اأوسلم ٌفعل، وال ٌتعٌن 

ا ه متواضع  ٌخرج اإلمام وغٌر :اا ال مطيب  ا متنظف   متضرع  ا متذلال  ا متخشع  ويخرج متواضع   .فٌه

 ،ا بلسانه ٌتنظف لصالة االستسقاء وال ٌتطٌب بثٌابه متضرع  ا بقلبه وعٌنٌه متذلال  ببدنه متخشع  

وقال:  اإلقناعح بالحكم فً وهذا حكمه مبهم هنا، وصر   :ومعه أهل الدٌن والصالح والشٌوخ

أن ٌخرج  اأٌض   فٌسن   - الصبٌانأن ٌخرج معه أهل الدٌن والصالح والشٌوخ وممٌز  ستحب  ٌ  

م دون ذلك فخروجهم مباح ولٌس ا من هالصبٌان الممٌزون وهم من استكملوا سبع سنوات، وأم  

 .سنة

عٌد وٌكثر فٌها ا أي متوالٌة كخطبة تسع تكبٌرات نسق  : ٌفتتحها بالتكبٌر ثم يخطب واحدةفيصلي 

بدعاء  فيدعوء وظهورهما نحو السما ويرفع يديهاالستغفار وقراءة اآلٌات التً فٌها األمر به 

 فً المرة األولى افإن سقو .ا" إلى آخرها مغٌث  النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومنه "اللهم اسقنا غٌث  

أن ٌعودوا ثانٌة فً الٌوم الثانً، وإن  هم ٌسن  فإن   هللا عز وجل ورحمة، وإن لم ٌسقواففضل من 

 ، ال كما ٌفعل اآلن إذا لم ٌسق  الثا فً الٌوم الثأن ٌعودوا ثالث   لم ٌسقوا فً الٌوم الثانً فٌسن  

أن يفعل في يوم فإن لم يسقوا  ه يسن  المذهب أن  ه ال تفعل الصالة إال بعد شهر كامل، الناس فإن  

ابن  أن   القناع كشافوقد ذكر الشٌخ منصور فً . وهكذا الثالث فيعودون في اليوم الثاني ثم  

ماء نهر النٌل  وعشرٌن مرة متوالٌة، قل   وهب وهو العالم المالكً حضر االستسقاء للنٌل خمسة

 .ا وعشرٌن مرة متوالٌةوا االستسقاء خمس  فصل  



كما قال النبً صلى هللا علٌه وسلم  حوالٌنا وال علٌنا اللهم  : قول ر المطر حتى خٌف سن  كث  وإن 

أي  :مواآلكا ،أي الروابً الصغٌرة :على الظراب اللهم  ، كا إلٌه ذلك األعرابً كثرة المطرا شلم  

 ،ٌعنً أصول الشجر :الشجرومنابت  ،أي األماكن المنخفضة: األودٌةوبطون  ،الجبال الصغار

، والصحٌح عندنا فً ها اآلٌةوقد أتت هنا بالواو على أن   - وال تحملنا ما ال طاقة لنا بهربنا 

وكما  ،واو، حتى عندي هنا بدون الزادها "ربنا ال تحملنا ..." بدون واو، وكذلك فً أن   المنتهى

ه ٌقول ال قال هكذا بخط المصنف ابن النجار ألن   المنتهىقال الشٌخ عثمان النجدي لما علق على 

 ."ٌوجد شًء ٌعطف علٌه خالفا لما فً اآلٌة

نَّ استعداد للموت، وإكثار من ذكره، وعٌادة مسلم غٌر  :كتاب الجنائز" ترك الدواء أفضل، وس 

نَّ تعاهد ب لِّ حلقه بماء أو شراب، وتندٌة شفتٌه، مبتدع، وتذكٌره التوبة والوصٌة، ف إذا نزل به س 

ٌ عاد برفق، وقراءة الفاتحة وٌاسٌن  ٌ زاد على ثالث إال أن ٌتكلم ف وتلقٌنه ال إله إال هللا مرة وال 

وإذا مات تغمٌض عٌنٌه وشد ل حٌٌه، وتلٌٌن مفاصله، وخلع ثٌابه،  .عنده، وتوجٌهه إلى القبلة

سلهوستره بثوب وو ا نحو ا منحدر  متوجه   ضع حدٌدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرٌر غ 

 ".رجلٌه وإسراع تجهٌزه، وٌجب فً نحو تفرٌق وصٌته وقضاء دٌنه

نابز بفتح الجٌم جمع ِجنازة بكسرها، والفتح لغة"قال رحمه هللا:  ، وكما قٌل كتاب الجنابز" والج 

 ة بالكسر للنعش إذا كان علٌه مٌت.نازة( وٌقال ِجنازها بالفتح للمٌت )ج  أن  

المذهب عندنا أال ٌتداوى اإلنسان إذا أصٌب "، ترك الدواء أفضلقال المؤلف رحمه هللا تعالى: "

ا مرض فقالوا له: ه سٌنتفع من هذا الدواء، لفعل الصدٌق رضً هللا عنه لم  أن   بمرض، ولو ظن  

كما رواه ابن سعد فً الطبقات.  ،لما أرٌد ً فعالن  لك الطبٌب؟ فقال: قد رآنً فقال إأال ندعوا 

والذي اختاره القاضً وأبو  المذهب والقول الثاني فيهم ٌقولون هذا أقرب إلى التوكل. وألن  

ه ٌفعله وٌتداوى ألكثر األحادٌث التً تدل على ذلك منها حدٌث الوفاء وابن الجوزي وغٌرهم أن  

هللا أنزل الداء والدواء وجعل  إن  "علٌه وسلم قال: النبً صلى هللا  أبً الدرداء رضً هللا عنه أن  

"وال وفٌه األمر بالتداوي، وكما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  "لكل داء دواء فتداووا

 .األحكام خالصةفه النووي فً رواه أبو داود والبٌهقً وضع   تداووا بحرام"

نَّ استعداد للموتقال رحمه هللا: " أن  ما قال الشٌخ عثمان النجدي، ٌسن  " ٌعنً التأهب كوس 

نَّ أٌض   ا اإلكثار من ٌتأهب اإلنسان فً كل أحواله للموت بالتوبة والخروج من المظالم، وس 

ا أن ٌكثر ذكره على لسانه كما قال صلى هللا علٌه وسلم: "أكثروا من ذكره، والمقصود به إم  

ه مقبل على ذكر أن  وجمٌع أحٌانه ٌت ا له فً جمٌع أحوالهذكر هادم اللذات" أو ٌكون مستحضر  

 ا له واالستعداد له.الموت وألن ذلك ٌكون دافع  

ٌطلق على من  أوال   طلق على شخصٌن أو اثنٌن:ٌ   والمبتدع" وعيادة مسلم غير مبتدعوٌقول: "

ٌ عاد وال تجوز عٌادته،  ٌ  ٌجب هجره كالرافضً، وهذا ال  ٌ سن  ٌطلق أٌض   اوثان هجره  ا على من 

ٌ سن   متجاهل للمعصٌة، هذا ال ت سن  وهو ال عٌادة المسلم الذي لٌس  عٌادته لٌرتدع وٌتوب، وبذلك 

ه ٌجوز إذا ا الذمً فتحرم عٌادته على المذهب، والرواٌة الثانٌة عندنا أن  وأم   ا فً الدٌن.مبتدع  

 .كان بقصد الدعوة إلى اإلسالم كما فعل صلى هللا علٌه وسلم مع الغالم الٌهودي



ٌ سن  وتذكيره التوبةوعٌادة مسلم غٌر مبتدع قال: " ره أن ٌذك   -أن ٌذكر من ٌعود المرٌض  " 

تذكٌره  بالتوبة إلى هللا عز وجل والبعد عن المعاصً ورد المظالم إلى الناس وكذلك ٌسن  

 بالوصٌة.

عصٌر أو  :بلِّ حلقه بماء أو شرابتعاهد  ن  س   ،أي ملك الموت لقبض روحه - فإذا نزل بهقال: 

ٌ زاد  وتلقينه ال إله إال هللا ،مندٌل فٌه ماءبأي تبلٌل شفتٌه بقطنة أو  :وتندية شفتيه ،لبن مرة وال 

ٌ عاد برفق تلقٌن المٌت لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "لقنوا  ٌسن   :على ثالث إال أن ٌتكلم ف

آخر كالمه ال إله إال هللا  قوله صلى هللا علٌه وسلم "من كان مرةا موتاكم ال إله إال هللا" وأٌض  

عنده ال إله إال هللا، وال ٌقول له "قل ال إله  والتلقٌن عندنا أن ٌقولال إله إال هللا مرة،  دخل الجنة"

إله إال هللا مرة وٌكرر إلى ثالث مرات، فإن قالها مرة فقالها هذا  ما ٌقول الإال هللا" ال ٌأمره، وإن  

ن إن لم ٌقلها ٌعٌد علٌه مرة ثانٌة، إذا لم ٌقلها ٌعٌد علٌه مرة المحتضر فٌسكت وال ٌعٌد علٌه، لك

ه قد ٌكون هناك مانع منعه من التلفظ ثالثة، إذا أعاد علٌه ثالث مرات ال ٌلقنه، ٌترك تلقٌنه ألن  

بال إله إال هللا نسأل هللا السالمة والعافٌة. إال إذا تكلم المحتضر بعد أن ل قِّن ولم ٌتلقن، إذا تكلم 

ٌ سن  ن  فإ إعادة التلقٌن مرة أخرى برفق وال ٌشدد علٌه ألن المحتضر فً حالة عسٌرة ال ٌعلمها  ه 

 .إال هللا عز وجل

ٌ سن   ٌ سن   :وقراءة الفاتحة وياسين عنده ٌ قرأ عنده الفاتحة وكذلك  ٌ قرأ عنده ٌاسٌن لقول  أن 

داود وابن ماجة والنسائ  اه أبو"اقرأوا على موتاكم ٌاسٌن" رو :الرسول صلى هللا علٌه وسلم

ل خروج قراءة ٌاسٌن عند المحتضر ٌسه   فه النووي وابن حجر رحمهم هللا، وقالوا أن  وضع  

أن ٌوجه المحتضر إلى القبلة لقول الرسول صلى هللا علٌه  ٌ سن   :وتوجيهه إلى القبلة .الروح

أن ٌوجه إلى القبلة على جنبه  ا" رواه أبو داود، ٌسن  وأموات   وسلم عن البٌت الحرام "قبلتكم أحٌاء  

ٌ جعل على ظهرهإذا كان المكان واسع   -مكان األٌمن مع سعة ال اطبع   وإذا مات تغميض  .ا، وإال ف

ٌ سن   :عينيه ضره عٌنٌه ألن الرسول صلى هللا علٌه أن ٌغمض من ح   أي إذا مات المحتضر 

اه بعصابة أو بخٌط، تربط لحٌ :لحييه وشد   رضً هللا عنه.أغمض عٌنً أبً سلمة وسلم 

أن ٌشد من  ٌ سن   ره وهما لحٌان كما قال فً الصحاح:واللحً هو منبت اللحٌة من اإلنسان وغٌ

 .احضر هذا المٌت لحٌٌه بعصابة أو بخٌط وٌربطهما فوق رأسه ألن ال ٌبقى فمه مفتوح  

ٌ   ٌ سن   :وتليين مفاصله ٌرد أصابع ن مفاصله بأن ٌرد ذراعٌه إلى عضدٌه ثم ٌردهما، وأن ٌل

ذلك  ٌدٌه إلى كفٌه ثم ٌبسطهما وٌرد فخذٌه إلى بطنه وساقٌه إلى فخذٌه ثم ٌمدهما، وٌقولون أن  

حمى جسده فٌها أن ت خلع ثٌاب ه ألن ال ٌ ٌسن   :وخلع ثيابه .لتسهٌل الغسل وأن ال تتصلب أطرافه

علٌه وسلم قالت أن ٌستر المٌت، فالرسول صلى هللا  ٌسن   :وستره بثوب فٌسرع إلٌه الفساد.

ً  بب ْرد" متفق علٌه.  جِّ ً أي شًء ٌعن :ووضع حديدة أو نحوها على بطنهعابشة "لما مات س 

ما رفعه عن ال ٌدعه على األرض وإن   :وجعله على سرير غسله ثقٌل ألن ال ٌنتفخ بطنه.

ٌ سن   ل علٌه متوج األرض،  سَّ ٌ غ  ٌ جعل على السرٌر الذي س ٌ رفع المٌت عن األرض و ا إلى ه  أن 

أي ٌكون رأسه أعلى من رجلٌه لكً  :ا نحو رجلٌهمنحدر   .القبلة على جنبه األٌمن كما فً الدفن

 .الماء ٌنحدر بسرعة منه إذا صب  

ٌ سن   :وإسراع تجهيزه أن ٌسرع فً تجهٌز المٌت، فً تغسٌله وتكفٌنه والصالة علٌه ودفنه،  أي 

. اإلسراع فً تجهٌزه بل ٌنتظر حتى ٌتٌقن موته ه ال ٌسن  فجأة، حٌث إن   وهذا مقٌد بإذا لم ٌمت

ا فً تفرٌق وصٌته قبل الدفن وقبل الصالة، ٌجب اإلسراع أٌض   :ويجب في نحو تفريق وصيته



ٌ سن  المذهب عندنا أن   المذهب، ألن   المصنفه قد خالف فٌه قد ذكرنا أن   ا ال شك  وهذا طبع    ه 

ٌ سن   -تفرٌق الوصٌة  وال ٌجب اإلسراع فً ،اإلسراع فً تفرٌق الوصٌة  اإلقناعكما فً  بل 

ع فً قضاء دٌنه ألنه صلى هللا علٌه وسلم واجبهذا  :وقضاء دينه .المنتهىو ٌ سر  ، ٌجب أن 

ٌ قضى عنه"  .قال "نفس المؤمن معلقة بدٌنه حتى 

  ٌ ٌ  وبالنسبة للموت الدماغً اآلن، هل   ا اآلن وهو بانقطاعحكم به أن اإلنسان إذا مات دماغ

، إذا انقطعت تموت الخالٌا التً فً المخ وإذا ماتت سجٌن من الشراٌٌن التً تغذي المخاألك

ا، الخالٌا ٌقول األطباء أنه ٌستحٌل أن تحٌا مرة أخرى، فٌتتابع موت الخالٌا حتى ٌموت تمام  

ٌ عد مٌت     وتقسم تركته؟ا؟ أي ٌدفن مثال  فٌكون مغمى علٌه وال ٌعمل إال باألجهزة، هل هذا 

ٌ   فً بعض الدول أن  ثبت   ه قد أفاق، والمعمول به اآلن الحمد هلل أن  ا أن  بعض من مات دماغ

الدولة ال ترفع األجهزة حتى تتوقف جمٌع أعضابه، أي ٌجعلون األجهزة معه حتى تخرج روحه 

، بعضهم فً سنة بعضهم فً ضهم ٌموت فً شهر، بعضهم فً أسبوعه ٌموت بالتدرٌج، بعألن  

ه ال ترفع األجهزة قى سنٌن متطاولة، فاآلن النظام عندنا فً وزارة الصحة أن  سنتٌن، بعضهم ٌب

 أن ٌتٌقن من موته. حتى ٌتٌقنون من موته، وهذا هو الواجب، ال بد  

ن  ت  : وإذا أخذ فً غسله س  فصل" ٌَّن، ، وك  ه عن العٌونكلِّ  ر  ستْ  ر عورته، وس  ره حضور غٌر مع

ٌعصر بطنه ٌرفع رأس غٌر حامٍل إلى قرب جلوس و ى وهما كفً غسل حً، ثم  نوى وسم   ثم  

م  مس  ٌنج  فٌلف على ٌده خرقة  ثم   ،ذٍ برفق وٌكثر الماء حٌنب ر   ثم   عورة من له سبع. ٌه بها وح 

فٌنظفهما بال إدخال ماء،  ٌدخل إصبعٌه وعلٌها خرقة مبلولة فً فمه فٌمسح أسنانه وفً منخرٌه

تثلٌث  ٌفٌض علٌه الماء، وسن   ه، ثم  فلِ در وبدنه بث  ه وٌغسل رأسه ولحٌته برغوة السثم ٌوضب

  ٌ ٌ ْنِق زاد حتى  وماء  ،ره اقتصار على مرةوك   نقًوتٌامن وإمرار ٌده كل مرة على بطنه فإن لم 

عر كافور وسدر فً األخٌرة وخضاب ش ، وسن  الل وأشنان بال حاجة وتسرٌح شعرهحار وخ

م مات ما ٌجنب فً حٌاته، وسقط رِ حْ نب م  وٌج ،وتنشٌف وقص شارب وتقلٌم أظفار إن طاال

  ٌ ن تكفٌن رجل فً ثالث لفابف بٌض ألربعة أشهر كمولود ح م ، وس  ٌ مِّ ا، وإذا تعذر غسل مٌت 

ٌ جعل ا ومواضع  لٌٌه والباقً على منافذ وجههلحنوط فٌما بٌنها ومنه بقطن بٌن أبعد تبخٌرها و

 األٌمن على األٌسر، ثم   شقه األٌمن، ثم  سجوده، ثم ٌرد طرف العلٌا من الجانب األٌسر على 

ن   المرأة خمسة أثواب إزار وخمار  الثانٌة والثالثة كذلك، وٌجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وس 

 "ٌستر جمٌع المٌت. وقمٌص ولفافتان، وصغٌرة قمٌص ولفافتان، والواجب ثوب  

 يل الميت مع التكفينوتغس، تغسيل الميت وتكفينهل فً أخذ ٌفص   ثم   قال رحمه هللا: فصل،

 .وحمله والصالة علٌه ودفنه فرض كفاٌة، غسل المٌت وتكفٌنه، فرض كفاية على المسلمين

 :شروط صحة غسل المسلم -" قال: "وإذا أخذ فً غسله

 طهورٌة الماء. 

 إباحته. 

 إسالم الغاسل. 

 .  أن ٌكون الغاسل عاقال 

   ٌ  .التغسٌل من ممٌز أي ٌصح   از  أن ٌكون الغاسل مم



"ال تنظر إلى فخذ حً  :، لحدٌثواجبوستر عورته هنا  - ستر عورتهوإذا أخذ فً غسله : قال

ستر كله عن  من سبع سنٌن، فال ٌجب ستر عورته. وسن   وال مٌت" إال إذا كان المٌت له أقل  

ٌ سن  العٌون:  ٌ جعل تحت سقف فً خٌمة أو بٌت إذا أمكن  حال التغسٌل  ٌ ستر عن العٌون أي  أن 

 كره أن ٌحضر فً تغسٌله غٌر معٌن فً تغسٌل المٌت ألن  ٌ   :ِرَه حضور غير معينوك  ، ذلك

ٌ نظر إلٌه حال موته  .، فال ٌحضر إال من ٌعٌن أو ٌباشر التغسٌلالمٌت قد ٌتأذى من أن 

ٌعنً تجب مع : وهما كفً غسل حً، اوالتسمٌة هنا وجوب   :ىوسم   : ٌنوي المغسل،نوى ثم  

ٌرفع رأس المٌت إلى قرب  :يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ثم  ، االذكر وتسقط سهو  

ٌ رفع ألن ال ٌتأذى الولد الذي فً بطنهاجلوس المٌت، إال إذا كان المٌت حامال    عصروي   ، فال 

أي  :ويكثر الماء حينئذ، ا للخروجٌعصر بطن المٌت برفق لٌخرج ما فٌه أو ما كان جاهز   :بطنه

أي أن ٌكون فً ذلك المكان الذي  -" ة بخوروٌكون ثم  ": ي زٌادةبذ، وعندالماء حٌن كثر صب  ٌ  

وٌغنً عن  :يلف على يده خرقة فينجيه بها ثم   .ٌغسل فٌه ثمة بخور حتى تدفع الرابحة الكرٌهة

، المنتهىٌلف على ٌده خرقة فٌنجٌه بها" تابع صاحب  الخرقة اآلن القفازات، وقول المؤلف "ثم  

ً بها المٌت والخرقة الثانٌة ٌغسل بها لغاسل أن ٌعد خرقتٌن: خرقة ٌنج  ل ه ٌسن  ٌقول أن   المنتهى

أن ٌعد الغاسل ثالث خرق: خرقة ٌنجً بها القبل  بل ٌسن   ،ال اإلقناعبقٌة جسد المٌت، أما فً 

 .المنتهىوخرقة ٌنجً بها الدبر والثالثة لبقٌة جسد المٌت، فالمؤلف هنا تابع 

م ٌعنً بال حابل،  - عورته من له سبع سنٌن ٌحرم أن ٌمس   :عورة من له سبع سنين مس   وحر 

ٌدخل الغاسل  :وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه يدخل إصبعيه ثم   ،وكذلك ٌحرم النظر إلٌها

ه ٌرٌد أن ٌفعل المضمضة واالستنشاق، هنا ٌعنً كأن   -ا ا طبع  إصبعٌه اإلبهام والسبابة استحباب  

دون أن  :يمسح أسنانهف ،فً فمه بماء ة وعلٌهما خرقة مبلولةفٌدخل إصبعٌه اإلبهام والسباب

ا لكسر ا تبع  والمنخر هو األنف بفتح المٌم وقد تكسر أٌض   :وفي منخريه ،ٌدخل الماء إلى فمه

ألسنان واألنف ٌكون فً مقام المضمضة لوهذا المسح الذي ٌكون : فينظفهما، الخاء

ثم ٌوضا الغاسل  :يوضئه ثم   ،ال فً فمه وال فً أنفه ٌدخل الماء ال :بال إدخال ماء، واالستنشاق

ٌأتً بماء ثم ٌضع فٌه  :ولحيته برغوة السدر ويغسل رأسه ،المٌت، والوضوء هنا مستحب

، فٌخلط الماء بالسدر، ثم إذا خلط الماء بالسدر ٌكون فوق الماء رغوة، هذه الرغوة ٌأخذها السدر

الثفل هو الشًء المتراكم فً الماء والمقصود به بقٌة  :هفلِ وبدنه بث  ، وٌغسل بها رأسه ولحٌته

 .السدر المتراكم فً الماء

أي ٌفٌض على كل بدن المٌت الماء، فٌكون قد غسل رأسه  :وسن تثليث يفيض عليه الماء ثم  

برغوة السدر ثم غسل بقٌة جسده بالثفل ثم أتى بغسلة لجمٌع الجسد بالماء الصافً، فهل هً 

تعتبر غسلة واحدة  لون بمسألة متعلقة بكتاب الطهارة،تان؟ هنا فً المذهب ٌعمغسلة واحدة أم اثن

أي الماء الذي لم  الماء المخلوط بالسدر قد سلبت طهورٌته، فاالعتبار بالماء الصافً القراح ألن  

 الماء مسلوب الطهورٌة، وقد ذكرنا أن   ا الغسلة التً بالسدر فهذه ال تعد ألن  ٌخالطه شًء، أم  

السدر مرة ب :ٌغسل ست مرات على المذهبة غسل المٌت طهورٌة الماء، أي روط صح  من ش

الماء  السدر مع الماء ثم   الماء الصافً ثم   السدر مع الماء ثم   ثم   الماء الصافً مع الماء ثم  

فً الحدٌث المتفق  فً تغسٌل ابنته "ابدأن بمٌامنها"لقوله صلى هللا علٌه وسلم : وتيامن، الصافً

الجانب  أن ٌغسل الجانب األٌمن بعد أن ٌوضبه ٌغسل جانبه األٌمن الذي فً األمام ثم   ه، ٌسن  علٌ

األٌسر  ٌرفعه عن الجانب األٌسر فٌغسل الجانب األٌمن من خلفه على القدمٌن ثم   األٌسر ثم  

 . ما ٌغسل على جانبهالمٌت على وجهه وإن   كذلك، وال ٌكب  



أن ٌمرر الغاسل ٌده فً كل غسلة من الغسالت الثالث  ن  ٌس :وإمرار يده كل مرة على بطنه

ٌ ْنقِ  ،على بطن المٌت والزٌادة هنا حكمها مبهم، وحتى  :زاد حتى ٌنقً - بثالث غسالت :فإن لم 

ٌ   المنتهىفً  ا حٌث لم ٌخرج منه ن هذا اإلبهام وقال ٌزٌد استحباب  فٌه إبهام، والشٌخ النجدي ب

ا حٌث لم رج منه شًء تكون الزٌادة واجبة، ٌقول "ٌزٌد استحباب  شًء من القبل أو الدبر، فإن خ

 .ه إذا خرج شًء ٌزاد فٌه إلى سبع غسالتوإال وجب غسله إلى سبع" أي أن   ٌخرج منه شًء

ٌ  وهذا أٌض   :اقتصار على مرة رهوك   ٌ  ا مق  ،كره االقتصار على مرة مقٌد إذا لم ٌخرج منه شًءد، 

كره استخدام الماء ٌ  : وماء حار. ز االقتصار على مرة واحدةا إذا خرج منه شًء فال ٌجوأم  

الخالل  -ٌكره استخدام الخالل  :اللوخِ  ،ه ٌقولون ٌرخً البدن فٌسرع إلٌه الفسادالحار ألن  

ٌ تخلل به بٌن األسنان وهو مثل الصابون الذي تغسل به  :وأشنان ،المقصود به العود الذي 

 .الحار والخالل واأل شنان، إذا احتٌج إلٌها تزول الكراهة فً الكل: الماء: بال حاجة -األٌدي

 .ه قد ٌؤدي إلى قطع بعض الشعراتٌ كره تسرٌح شعر الرأس أو اللحٌة ألن   :وتسريح شعره

واجعلن فً اآلخرة " :ا قال الرسول صلى هللا علٌه وسلمكم :كافور وسدر في األخيرة وسن  

ٌ سن  "اكافور   لِّب الجسد اء والسدر فً الغسلة األخٌرة ألن  أن ٌجعل الكافور مع الم ، و ٌ ص  ه ٌقولون 

 ،خضاب الشعر بالحناء، رأس المرأة ولحٌة الرجل ٌسن   :شعر وخضاب .وٌطرد عنه الهوام

إذا كانت األظفار  :إن طاال - قص الشارب وتقلٌم األظفار وٌسن   :وتقليم أظفار وقص شارب

 ه من أظفار أو شعور المٌت معه فً كفنهقص  وبعد ذلك ٌجعل الغاسل ما  ،والشارب طوٌلٌن

 .ا تنشٌف المٌت بعد غسلهأٌض   ٌسن   :وتنشيف

ْحِرم مات ما يجنب في حياته ْحِرم الذي مات، إن مات قبل التحلل األول فٌمنع  :ويجنب م  والم 

فٌباح تغطٌة  ،عا طب  إذا كان رجال   -من الطٌب ومن تغطٌة رأسه، وإن مات بعد التحلل األول 

، لكن إن مات قبل التحلل األول فٌمنع من الحنوط والكافور وتغطٌة رأسه، ه وكل شًءرأس

ها ال تمنع وهل إذا ماتت المعتدة التً توفً عنها زوجها تمنع من الطٌب فً التغسٌل؟ المذهب أن  

ٌ  ه ٌبعث ٌوم القٌامة ا اإلحرام فال ٌزول بالموت فإن  ها إذا ماتت ٌنقطع اإلحداد بالموت. أم  ألن   . املب

ٌ  ه إذا بلغ أربعة أشهر، ٌعنً السقط الذي ٌسقط من بطن أم  : وسقط ألربعة أشهر أي  :اكمولود ح

ٌ   الرسول صلى هللا علٌه وسلم حدٌث المغٌرة أن  له إذا استكمل أربعة أشهر ن  أ ى صل  قال "والسقط 

ا إذا لم علٌه، أم  ى علٌه" الحدٌث رواه الترمذي وأبو داود. إذا استكمل أربعة أشهر ٌغسل وٌصل  

 .أن ٌفعل به ذلك وال ٌجب ٌستكمل أربعة أشهر فال ٌسن  

مَ  ا إذا تعذر غسله إما لعدم الماء أو لحرقه إذا احترق، أو تقطع قطع   :وإذا تعذر غسل ميت ي مِّ

م حٌنبذ ٌجب أن هكثٌرة فإن   ٌ مَّ ن   .ٌ  لحدٌث عابشة رضً  :تكفين رجل في ثالث لفائف بيض وس 

ٌ  هللا عنها ق كره الت "كفن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ثالث لفابف بٌض" متفق علٌه. و

كما ٌقول العلماء  ا ثم  تبخر هذه اللفابف بالعود أو غٌره ثالث  : بعد تبخيرها ،بأكثر من ثالث لفابف

فٌما  ،وهو أخالط من الطٌب :وي جعل الحنوط .ترش بماء الورد حتى ٌعلق فٌها رابحة البخور

ر  بٌن اللفابف :ابٌنه لٌتً ه ٌجعل الحنوط فً قطن وٌجعل بٌن أأي أن   :لييهومنه بقطن بين أ ،ٌ ذ 

ٌجعل الباقً على منافذ وجهه كعٌنٌه وفمه  :ومواضع سجوده والباقي على منافذ وجهه ،المٌت

  . ا وعلى مواضع سجودهوأنفه وأذنٌه مع القطن طبع  



الثانٌة  ى شقه األٌمن، ثم األٌمن على األٌسر، ثم  عل ٌرد طرف العلٌا من الجانب األٌسر ثم  

أي بعد أن توضع اللفابف البٌض بعضها على  وٌجعل أكثر الفاضل عند رأسه: والثالثة كذلك

  ٌ ا، فأول جهة تغطى من المٌت هً الجهة الٌمنى، وهذه الجهة بعض ٌوضع علٌها المٌت مستلق

 الٌمنى ثم   ٌرفع الٌسرى ثم   فٌجعل المٌت أمامه ثم  الٌمنى ترفع من الجانب األٌسر بالنسبة للمكفن، 

وٌجعل أكثر  االثالثة كذلك، فٌجعل كالصندوق، ٌجعل المٌت فً هذه الثالث ملفوف   الثانٌة ثم  

 .ٌعقد هذه اللفابف ألن ال تنتشر، وتفتح فً القبر الفاضل عند رأس المٌت ثم  

ن   وهو الغطاء الذي ٌكون  :وخمار، لبدنوهو ما ٌلبس أسفل ا :إزار :المرأة خمسة أثواب وس 

المقصود به كما ذكر الفقهاء هذا الثوب الذي نلبسه ونسمٌها نحن الدراعة  :وقمٌص ،على الرأس

ٌ جعل لها إزار ثم  ، ولفافتان، وهو نفس الشًء أي هذا الذي له أكمام وطوٌل إلى القدمٌن خمار  ف

القمٌص المقصود به  :يرة قميص ولفافتانوصغ .تلف بلفافتٌن، وهذا كله مستحب   قمٌص ثم   ثم  

ا الصبً فٌكفً فٌه ثوب واحد وٌجوز فً الثوب الذي تلبسه البنت، وتلف بلفافتٌن بال خمار وأم  

 .ثالثة ما لم ٌرثه غٌر مكلف

فً كل ما تقدم الواجب هو ثوب واحد فقط للرجل وما ذكرناه : والواجب ثوب يستر جميع الميت

ذلك الصغٌرة والصغٌر، والمقصود بـ ، والمرأة ٌجب لها ثوب واحد وكةمن اللفابف الثالث سن  

ب  ا أو حرٌر  أي ال ٌصف بشرة، وٌحرم أن ٌكون هذا الثوب جلد   "ٌستر جمٌع المٌت" هَّ ذ   .اا أو م 

جماعة، وقٌام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط  : وتسقط الصالة علٌه بمكلف، وتسن  فصل"

رأ بعد األولى والتعوذ الفاتحة بال استفتاح، وٌصلً على النبً صلى هللا ا، ٌقر أربع  امرأة، ثم ٌكب  

اغفر لحٌنا  علٌه وسلم بعد الثانٌة، وٌدعو بعد الثالثة، واألفضل بشًء مما ورد، ومنه: "اللهم  

ك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على ومٌتنا، وشاهدنا وغاببنا، وصغٌرنا وكبٌرنا، وذكرنا وأنثانا، إن  

ه علٌهما، ا فتوف  ٌته من  ا فأحٌه على اإلسالم والسنة، ومن توف  من أحٌٌته من   ء قدٌر" ، "اللهم  كل شً

اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد  اللهم  

ا داره وزوج  ا من ا خٌر  ونقه من الذنوب والخطاٌا كما ٌنقى الثوب األبٌض من الدنس وأبدله دار  

ا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له فً قبره ونور له خٌر  

ا، ا مجاب  ا وشفٌع  ا وأجر  ا لوالدٌه وفرط  اجعله ذخر   ا قال: "اللهم  ا أو مجنون  فٌه". وإن كان صغٌر  

نٌن، واجعله فً كفالة ل به موازٌنهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمثق   اللهم  

تكبٌرة.  م وٌرفع ٌدٌه مع كل   وٌسل  وٌقف بعد الرابعة قلٌال   .إبراهٌم وقه برحمتك عذاب الجحٌم"

تربٌع فً حملها، وإسراع وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، وقرب منها، وكون  وسن  

األٌمن، وٌجب استقباله قبر لحدا، وقول مدخل: "بسم هللا وعلى ملة رسول هللا". ولحده على شقه 

ره بال حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصٌص قبر، وبناء وكتابة، ومشً، القبلة، وك  

وحرم دفن اثنٌن فأكثر  .ته النار، وتبسم، وحدٌث بأمر الدنٌا عندها مس  وجلوس علٌه، وإدخاله شٌب  

لرجال زٌارة  فً قبر إال لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حً أو مٌت نفعه. وسن  

قبر مسلم والقراءة عنده وما ٌخفف عنه، ولو بجعل جرٌدة رطبة فً القبر، وقول زابر ومار به: 

هللا المستقدمٌن منكم "السالم علٌكم دار قوم مؤمنٌن، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، ٌرحم 

ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا  نسأل هللا لنا ولكم العافٌة، اللهم   والمستأخرٌن،

م ندب، ونٌاحة، وشق ثوب، ولهم". وتعزٌة المصاب بالمٌت سنة، وٌجوز البكاء علٌه، وحر  

 ه."ولطم خد ونحو



وتسقط هذه الفرضٌة بفعل مكلف، ولو  الصالة على المٌت فرض كفاٌة على المسلمٌن ذكرنا أن  

شروط صحة الصالة . وه يسقط فرض الكفايةا أو أنثى فإن  ف ولو واحد  إذا صلى عليه مكل  أنثى. 

 :قبل أن ندخل فيها ثمانية

 .النٌة -

 .التكلٌف -

 .استقبال القبلة -

 .ستر العورة -

 .اجتناب النجاسة -

 .إن كان بالبلد -حضور المٌت بٌن ٌدي المصلً  -

 .صلً والمصلى علٌهإسالم الم -

 .الصالة على المٌت قبل تغسٌله طهارتهما، ولو بتراب لعذر، فال تصح   -

ا، صالة الجنازة جماعة وتجوز أفراد   تسن   :ط الصالة عليه بمكلف، وتسن  جماعةوتسققال: 

وقيام إمام ا، وأن ال تقل الصفوف عن أربعة، أن تكون صفوف   وٌسن   ،واألفضل أن تكون جماعة

ا المرأة فٌقف أن ٌقف اإلمام عند صدره، وأم   الرجل ٌسن   :ند صدر رجل ووسط امرأةومنفرد ع

ا لصدر الرجل وٌقف اإلمام ٌ  مرأة مع رجل فنضع وسط المرأة محاذعند وسطها، ولو اجتمعت ا

األولى التكبٌرة  ٌقرأ بعد ٌرفع ٌدٌه مع كل تكبٌرة، ر أربع تكبٌراتٌكب   :ار أربع  يكب   ثم   عنده،

يصلي على النبي و : ال ٌستفتح،الفاتحة بال استفتاح ، ٌقرأا ولو لٌال  سر   - والبسملة لتعوذا بعدو

ٌصلً على الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ر تكبٌرة ثانٌة ثم  ٌكب   :بعد الثانٌةصلى هللا عليه وسلم 

 .كما فً التشهد وال ٌزٌد علٌه

إذا صلٌتم على المٌت فأخلصوا له لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم " :ويدعو بعد الثالثة

 واألفضل بشًء مما ورد، ومنه: "اللهم  ث الذي رواه أبو داود وابن ماجة، الدعاء" فً الحدٌ

اغفر لحٌنا ومٌتنا، وشاهدنا وغاببنا، وصغٌرنا وكبٌرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، 

ٌه على اإلسالم والسنة، ومن توفٌته منا فتوفه من أحٌٌته منا فأح اللهم  ، وأنت على كل شًء قدٌر

، وهذا الحدٌث رواه اإلمام أحمد من حدٌث أبً هرٌرة المنتهىهنا تابع المصنف  -" علٌهما

اللهم اغفر له وارحمه  ن توفٌته منا فتوفه على اإلٌمان،وم": اإلقناعا فً ، أم  رضً هللا عنه

 أو امرأة، فال تعتبر معرفته ان المٌت رجال  ٌقول الشٌخ النجدي سواء ك -" عنه وعافه واعف  

اغفر لهذا المٌت وٌشٌر إلٌه، هذا  لكن األولى مع ذلك ٌقول تسمٌته أو اإلشارة إلٌه، كقول اللهم  

ه من الذنوب والخطاٌا كما وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونق  " ،ٌجوز

وفً  - "ا من زوجها خٌر  ا من داره وزوج  ا خٌر  ر  ٌنقى الثوب األبٌض من الدنس وأبدله دا

ا من زوجها إذا كان المٌت امرأة، وعزا الشٌخ منصور ا خٌر  ٌقول: وال ٌقول أبدلها زوج   اإلقناع

ه إذا كان المٌت ا نقل الشٌخ النجدي عن ابن نصر هللا رحمه هللا أن  هذا الكالم إلى الفروع، وأٌض  

ٌ قال لمن ال زوجة لها خٌر  وج  غٌر متزوج ال ٌقول له وأبدله ز  .ا من زوجه، قال: ٌنبغً أن ال 

 . ر وافسح له فً قبره ونور له فٌه"وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النا"

ا وأجر   -ا لهما أي سابق   - اا لوالدٌه وفرط  اجعله ذخر   ا قال: "اللهم  ا أو مجنون  وإن كان صغٌر  

به موازٌنهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنٌن، ثقل  ا، اللهم  ا مجاب  وشفٌع  

وال ٌدعو  - ويقف بعد الرابعة قليال  . واجعله فً كفالة إبراهٌم وقه برحمتك عذاب الجحٌم"



ه فً التكبٌرة األولى والذي ٌتعٌن عندنا فً المذهب أن   .م وٌرفع ٌدٌه مع كل تكبٌرةوٌسل   ،ٌعنً

ا ، وأم  التكبٌرة الثانٌة تتعٌن الصالة على الرسول صلى هللا علٌه وسلمتتعٌن قراءة الفاتحة وفً 

  اء بل ٌجوز أن ٌدعو بعد الرابعة.الثالثة فال ٌتعٌن فٌها الدع

تربٌع فً حمل الجنازة، وحمله كما ذكرنا فرض كفاٌة على  وسن   :تربيع في حملها وسن  

كلها، بأن ٌضع قابمة السرٌر الٌسرى المسلمٌن، والتربٌع هو أن ٌأخذ بقوابم السرٌر األربع 

 ثم ٌعود إلى الخلف وٌحمل على كتفه األٌمن الجهة الٌسرى ثم بعد المقدمة على كتفه األٌمن قلٌال  

أن ٌنتهً ٌنتقل إلى المقدمة وٌحمل على كتفه األٌسر ثم ٌعود إلى الخلف وٌحمل على كتفه 

ٌسرع بالجنازة لقول الرسول صلى هللا  أن ٌسن   :وإسراع .األٌسر، وهذا هو المقصود بالتربٌع

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخٌر تقدمونها إلٌه، وإن تكن سوى ذلك فشر ه وسلم "علٌ

أي  -لكن إسراع دون الخبب كما ٌقولون  تضعونه عن رقابكم" كما فً الحدٌث المتفق علٌه،

 رعة فاحشة بحٌث ٌسقط منها المٌت. لٌس س

لقول ابن عمر رضً هللا  مامهاأفً اتباع الجنابز أن ٌكون الماشً  ٌسن   :وكون ماش أمامها

ٌث الذي فً الحد ،مام الجنازةعلٌه وسلم وأبا بكر وعمر ٌمشون أ عنه: رأٌت الرسول صلى هللا

ا لحاجة، أن ٌكون متبع الجنازة إذا كان راكب   سن   :وراكب لحاجة خلفهارواه أبو داود والترمذي. 

ٌ  وأم   أن ٌكون خلفها، ٌسن    وقرب .كره أن ٌتبع الجنازة وهو راكب لغٌر حاجةا لغٌر حاجة فإنه 

  .ا من الجنازة حٌن اتباعهاأن ٌقترب أٌض   ٌسن   :منها

ا: الدفنثم أخذ ٌتكلم عن  واللحد بفتح الالم والضم لغة وهو بفتح الالم حفر فً  :وكون قبر لَحد 

أو لٌس المحاذي  لقبلةلانب األٌمن المحاذي أسفل حابط القبر حفرة تسع المٌت سواء كان فً الج

ه مكروه بال عذر والذي فعل للرسول صلى هللا علٌه وسلم هو ا الشق فإن  أم   ،للقبلة وهذا هو السنة

دوا لً لحد  اللحد كما قال سعد رضً هللا عنه: "ا علٌه وسلم . كما صنع برسول هللا صلى هللا "الح 

دخل المٌت، وٌدخله من جهة رجلً القبر هذه هً م :مدخل وقولكما فً الحدٌث الصحٌح. 

لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "إذا وضعتم موتاكم  : "بسم هللا وعلى ملة رسول هللا"السنة

 ولحده حدٌث ابن عمر رواه اإلمام أحمد. فً القبور فقولوا بسم هللا وعلى ملة رسول هللا" من

ٌجب أن ٌستقبل به  :استقباله القبلة ويجب من،أن ٌلحد على شقه األٌ ٌسن   :على شقه األيمن

أن ٌكون للمٌت فً القبر ولكن السنة  القبلة سواء على شقه األٌمن أو األٌسر، استقبال القبلة ال بد  

 ا.تقبال القبلة فٌكون واجب  سا اأن ٌكون على شقه األٌمن، أم  

ن تابعها قبل أن توضع ٌكره بال حاجة أن ٌجلس م :بال حاجة جلوس تابعها قبل وضعها رهوك  

الجنازة فً األرض، لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "إذا تبعتم الجنازة فال تجلسوا حتى 

لحدٌث  وتجصيص قبر من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه،توضع" كما رواه اإلمام مسلم 

 أنالمقصود به  والتجصٌصالرسول صلى هللا علٌه وسلم نهى أن ٌجصص القبر،  جابر أن  

ٌ   :وبناء ٌوضع الجص أو الجبص على القبر، كره البناء على القبر سواء الصق هذا البناء كذلك 

ٌكره الكتابة على القبر  :وكتابة قبة وغٌرها، كل هذا من المكروهات،لم ٌالصقه من القبر أو 

المراد به كراهة المشً بٌن  :ومشي: وأن ٌكتب علٌه، كما ورد فً حدٌث جابر رضً هللا عنه

ا أو نحوه السنة لمن دخل المقبرة أن ٌخلع نعلٌه إال إذا خشً نجاسة أو شوك   القبور بالنعل، إذ  ا

 ا مستهشيئ   - إدخال القبر - وإدخاله : ٌكره الجلوس على المٌت،وجلوس عليهه ال ٌخلعهما، فإن  



ه التبسم عند كر :موتبس   لحدٌد، إال إذا كانت هنالك ضرورة، ونحوه وكذلك اكالفخار مثال   - النار

 ك ٌكره الحدٌث بأمر الدنٌا عنده.وكذل :وحديث بأمر الدنيا عنده دفن المٌت،

الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان  ألن   إال لضرورة -واحد  - اثنين فأكثر في قبر دفن موحر  

ٌدفن كل مٌت فً قبر، إال إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة كما فعل رسول هللا صلى هللا علٌه 

ٌجعل بٌن كل اثنٌن ه ال ٌحرم لكن ٌستحب أن ، إذا كانت هناك ضرورة فإن  فً قتلى أحد وسلم

 حاجز من تراب. 

أ هدي ثوابها  - عل ثوابهاعلت وج  ف  والصالة والصٌام وقراءة القرآن،  من الطاعات :قربة وأي

ثواب  فلك أن تهدي كل الثواب، فتصلً صالة وتقول: :لمسلم حي أو ميت نفعه -كله أو بعضه 

، أو تحج أو تعتمر فتقول كل الثواب ألبً أو نصف الثواب من هذه هذه الصالة ألبً مثال  

كان من ترٌد أن تجعل له الثواب  سواء  ذلك ٌنفعه  الصالة ألبً أو ألمً أو ألخً أو لفالن فإن  

  ٌ واألحادٌث ، اإلقناعلكن هذا مقٌد كما فً  :لرجال زيارة قبر مسلم ن  وس   ا نفعه ذلك.و مٌت  ا أح

ها تذكر اآلخرة" لكن عندنا فً المذهب بال الواردة كثٌرة فً زٌارة القبور "زوروا القبور فإن  

ٌ   سفر، ٌسن   وزاده الشٌخ  الغاٌةوكذلك فً  اإلقناعده به فً لرجل زٌارة قبر مسلم بال سفر كما ق

  ٌ ، مكروهةارتها للقبور ا المرأة فزيوأم  مطلق،  المنتهىكالم  ألن   المنتهىد به كالم منصور وق

ٌ عزم علٌنا، لقول أم عطٌة رضً هللا عنها: نهٌنا عن زٌارة القبور متفق علٌه. وزٌارة  ولم 

ه المرأة للقبور مكروهة عندنا فً المذهب إال قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم وقبر صاحبٌه فإن  

الدولة اآلن تفتح القبر  ن  عندنا فً المذهب زٌارة قبورهم للرجال والنساء، والمعمول به أ سن  

  ٌ ا لكن ال للنساء، فتضع وقتا لزٌارة قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم وقبري صاحبٌه للنساء ٌوم

 ٌوجد اختالط.

ما ٌخفف عنه، ولو بجعل جرٌدة رطبة فً  وٌقولا القراءة عند القبر أٌض   ٌسن   :والقراءة عنده

 علٌه وسلم وضع جرٌدة رطبة قال "لعله ٌخفف الرسول صلى هللا وهذا ورد فً السنة أن   :القبر

بالجرٌدة  جً التخفٌفوإذا ر   ،عنهما ما لم ٌٌبسا". ٌقول النووي نقله عنه ابن النجار وغٌره

، لكن هذا وضع الجرٌدة اآلن محرم وإن كان المفتى به اآلن أن   فقراءة القرآن من باب أولى

ٌ فعل به كذلك أي  ا فً الصحٌح أن برٌدة رضًورد فً الصحٌح وأٌض   هللا عنه أوصى أن 

ه معذب؟ فلعله منعم فلماذا أوصى أن ٌجعل على قبره جرٌدة رطبة، هم ٌقولون اآلن ما ٌدرٌك أن  

تضع جرٌدة؟ الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌعلم لكننا اآلن ال نعلم، هذا كالمهم. ولذلك القول 

ه قد أنكره جماعة من العلماء، لكن اوي أن  ا، وقد ذكر المرده لٌس مسنون  الثانً فً المذهب أن  

 ه مسنون.المذهب أن  

ما  وإن  ا بها أصال  ا إذا مر بالجدار فال ٌعتبر مار  إذا مر بالقبور ورآها، أم   - وقول زائر ومار به

لها سور ترى من هذا السور القبور  ا بعض المقابر عندنا فً األحساء فإن  م  ا بجدار المقبر، أمار  

علٌكم دار قوم مؤمنٌن، وإنا إن شاء  -بالتعرٌف  - : "السالملك أن تسلم على الموتى فحٌنبذ ٌسن  

. والحدٌث الذي قال: وٌرحم هللا والمنتهى، اإلقناعوهنا تبع فٌه  - "هللا بكم الحقون، ٌرحم هللا

منا نسأل هللا لنا ولكم العافٌة، اللهم ال تحر المستقدمٌن منكم والمستأخرٌن،" ورد: ٌرحم هللا،

 أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم". 



والتعزٌة هً التسلٌة والحث على الصبر بوعد األجر والدعاء  :وتعزية المصاب بالميت سنة

. والتعزٌة عندنا فً ا تعزٌة الكافر فمحرمةتعزٌة المصاب المسلم، أم   للمٌت والمصاب، وٌسن  

أٌام وتكره بعد الثالثة أٌام إال لغابب فال تكره  المذهب ٌجوز أن تكون قبل الدفن وبعده إلى ثالثة

ٌجوز البكاء  :عليه ويجوز البكاء إال بعد الدفن. ها ال تسن  ا للشافعٌة الذٌن ٌقولون إن  له، خالف  

 وهو البكاء مع تعداد محاسن المٌت، :ندب وحرم ت لفعل النبً صلى هللا علٌه وسلم،على المٌ

ل لحدٌث أم عطٌة رضً هللا عنها قالت: أخذ علٌنا الرسو وهً البكاء مع رفع الصوت :ونياحة

وٌحرم هذا لقوله  :ونحوه خد ولطم، ثوب وشق .متفق علٌه صلى هللا علٌه وسلم أن ال ننوح،

والحمد  ".صلى هللا علٌه وسلم: "لٌس منا من شق الجٌوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلٌة

 هلل انتهٌنا من الجنابز.

جب فً خمسة أشٌاء: بهٌمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من األرض ت: كتاب الزكاة"

وثمار بشرط إسالم وحرٌة وملك نصاب واستقراره وسالمة من دٌن ٌنقص النصاب ومضً 

ونتاج سابمة وربح تجارة وإن نقص فً بعض الحول ببٌع أو غٌره ال  ،حول إال فً معشر

اهله بجنسه فال وإذا قبض اوإن أبد ،ا انقطعفرار   رط لها فً بهٌمة أنعام وش   ،لما مضى لدٌن زك 

ا. وأقل نصاب إبل خمس وفٌها شاة، وفً عشر شاتان، وفً خمس عشرة ثالث، وفً سوم أٌض  

عشرٌن أربع، وفً خمس وعشرٌن بنت مخاض وهً التً لها سنة، وفً ست وثالثٌن بنت 

الث، وفً إحدى وستٌن ة وهً التً لها ثق  لبون وهً التً لها سنتان، وفً ست وأربعٌن حِ 

ة وهً التً لها أربع، وفً ست وسبعٌن بنتا لبون، وفً إحدى وتسعٌن حِ  ع  ذ  تان، وفً مابة ق  ج 

ة. وأقل ق  فً كل أربعٌن بنت لبون، وفً كل خمسٌن حِ  وإحدى وعشرٌن ثالث بنات لبون، ثم  

ة وهً التً لها ن  سِ و تبٌعة، وفً أربعٌن م  أوهو الذي له سنة،  نصاب البقر ثالثون وفٌها تبٌع  

سنتان، وفً ستٌن تبٌعان، ثم فً كل ثالثٌن تبٌع، وفً كل أربعٌن مسنة. وأقل نصاب الغنم 

أربعون وفٌها شاة، وفً مابة وإحدى وعشرٌن شاتان، وفً مابتٌن وواحدة ثالث إلى أربعمابة، 

ً بهٌمة األنعام فً كل مابة شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة ف ثم  

ٌِّ بشرطها ت    ر المالٌن كالواحد."ص

 ،مأخوذة من الزكاء وهو النماء والزٌادة :المطلعكما قال البعلً رحمه هللا فً  اللغةفً  الزكاة

فهً حق واجب فً مال مخصوص لطابفة مخصوصة فً وقت  :االصطالحا فً وأم  

 ال الزكوٌة وهً خمسة:"  ذكر األموتجب في خمسة أشياءقال رحمه هللا: " مخصوص.

 قر والغنم: وهً اإلبل والببهٌمة أنعام. 

 ونقد: وهو الذهب والفضة. 

 بٌع والشراء من أجل الربح وسٌأتً: وهو ما أعد للوعرض تجارة. 

 كما سٌأتٌنا ٌشمل الثمار والحبوب والركاز : وٌشمل عدة أمور، أوال  وخارج من األرض 

 والمعدن.

  األرض. وٌلحقونه بالخارج من  -العسل 

 أو من عدة اعتبارات: م العلماء هذه األموال إلى قسمينيقس  

  إلى قسمٌن: من حٌث المال الظاهر والباطنتقسٌمها 

 األموال الظاهرة: وهً المواشً والحبوب والثمار. -



  األموال الباطنة: األثمان وعروض التجارة والمعادن. -

ألمر ٌجب علٌه أن ٌجمع زكاة المال ولً ا منها أن   ،ا من هذه القسمةوالفوابد كثٌرة جد  

ألخذ زكاة المال الظاهر، وٌجوز له وال ٌجب بعث  الظاهر فقط، ٌجب علٌه أن ٌبعث السعاة

ا، فعروض ا تعرفون هذا وهً مشكلة كبٌرة جد  السعاة ألخذ زكاة المال الباطن، وأنتم طبع  

ه ن ٌجمع فٌها الزكاة، ألن  التجارة عندنا من األموال الباطنة التً ال ٌجب على ولً األمر أ

 ا.اآلن المواشً والحبوب والثمار تكاد تكون قلٌلة جد  

  من حٌث ما ٌجزئ إخراج الزكاة منه وما ال ٌجزئ إخراج الزكاة منهتقسٌمها: 

أموال ٌجزئ إخراج الزكاة من عٌنها: الحبوب والثمار واألثمان والمعادن من الذهب  -

 والفضة والسابمة من بهٌمة األنعام.

أموال ال ٌجزئ إخراج الزكاة من عٌنها: عروض التجارة، فإن كان أحد ٌتاجر ال  -

ٌجزئ أن ٌخرج من هذه العروض للفقراء وللمساكٌن. كذلك المعادن من غٌر الذهب 

ا وال فضة كالنحاس أو الرصاص، ال ا من األرض لٌس ذهب  والفضة فلو استخرج معدن  

خمس وعشرٌن من اإلبل فزكاتها من الشٌاه ٌجوز أن ٌخرج الزكاة منه. كذلك ما دون 

 كما سٌأتٌنا بإذن هللا تعالى.

ا تعتبر الزكاة من أصعب األبواب وتحتاج إلى إتقان لكً ٌعرف اإلنسان متى ٌجب إخراج طبع  

 .الزكاة ومتى ال ٌجب

 :تجب الزكاة بشروط خمسة

 إسالم المالك. 

 الحرية. 

 لذي إذا وصل إلٌه المال وجبت فٌه الزكاة، ، والمقصود بالنصاب هو المقدار املك النصاب

 فً النصاب تقرٌبً فً األثمان وقٌم عروض التجارة، ٌعنً ٌجب مثال   والمذهب عندنا أن  

ا فً  فتجب فٌها الزكاة. وتحدٌد  ا، قد تقل من عشرٌن مثقاال  : لٌس تحدٌد  عشرٌن مثقاال  

 فهً بالتحدٌد كذلك اإلبل وهكذا. أربعٌن شاة لو قلت شاة واحدة، غٌرهما مثل المواشً مثال  

 ولم  الزادا كلمة "االستقرار" هذه عبارة أو استقرار هذا النصاب، طبع   استقرار ملك النصاب

روا به هو "تمام الملك" والمعنى واحد. ، والذي عب  اإلقناعوال فً  المنتهىر بها ال فً ٌعب  

 :االستقرار ٌدخل فٌه عدة أمور المهم أن  

الك معٌن، وبناء على ذلك األموال التً لٌس لها مالك معٌن فال تجب أن ٌكون للمال م -

معٌات الخٌرٌة من تحفٌظ فٌها الزكاة وٌدخل فٌها عدة أمور منها أموال الدولة والج

الجمعٌات اإلغاثٌة، هذه األموال لٌس لها مالك معٌن، إمام عنده صدقات للقرآن و

و كان هناك وقف على المساجد وله للمسجد، األوقاف التً لٌس لها مالك معٌن، فل

محصول سنوي أو عمارة موقوفة على المساجد فال تجب فٌها الزكاة فً األجرة إذا 

 أوقفت علٌه مزرعة حال علٌها الحول. لكن لو كان الوقف على معٌن، شخص مثال  

فاألوقاف إذا كانت خاصة تجب  ا، تخرج منها الزكاة إذا بلغت النصاب. إذ  وفٌها ثمار

 الزكاة وإن كانت لجهات عامة فال تجب فٌها الزكاة. فها



، الدٌون التً عند الملك الذي ٌثبت فً ذمم اآلخرٌن ولٌس عرضة للسقوط كالدٌون مثال   -

ا ولٌس هو عرضة الناس من ثمن مبٌع أو قٌمة متلف دٌن فً ذمم الناس فال ٌسقط أبد  

عرضة  هفٌها الزكاة ألن  ك أموال ال تجب ا، هذا تجب فٌه الزكاة. هناللسقوط أٌض  

ه ال ٌكون له إال إذا استكملنا رأس للسقوط وٌمثلون لها بربح العامل فً المضاربة ألن  

المال فحٌنبذ ٌتقاسم العامل مع صاحب رأس المال فً الربح، هذا الربح ٌقولون ال تجب 

 ه عرضة للسقوط، فً ٌوم من األٌام ٌخسر رأس المال ثم ٌوفى رأسفٌه الزكاة ألن  

المال من هذه األرباح فتذهب األرباح على العامل، فحٌنبذ ال تجب فٌها الزكاة إال إذا 

  ا. جدٌد  قبضها وٌستقبل بها حوال  

 .وهذا الشرط أهم شروط وجوب الزكاة

 عندنا قسمان: الديونقال رحمه هللا: "وسالمة من دٌن ٌنقص النصاب" 

 ا أو ا أو قادر  عسر  دٌن م  ا سواء كان الم  طلق  الزكاة واجبة فٌها م : المذهب عندنا أن  ديون لك

ك ال تجب علٌك إخراج واحد وهو أن   ، لكن هم ٌرٌحونك فً شًء، ال تسقط الزكاةمماطال  

تجب فٌها  ن: سنة سنتٌن ثالث أربع سنوات،الزكاة إال إذا قبضتها لما مضى من السنٌ

 الزكاة.

 دٌون أنت للناس ولدٌك أموال فالمذهب : الدٌون التً علٌك للناس، إذا كان علٌك ديون عليك

ثم تسقط ما ٌقابل الدٌن فال تزكٌه،  عندنا ٌقولون تأتً بهذا الدٌن وتأتً بما ٌقابله من أموالك

ا حال علٌها الحول، ا وعندك خمسون ألف   خمسون ألف  والفاضل تزكٌه. إذا كان علٌك دٌن مثال  

حال علٌها الحول  ا وعندك أربعٌن ألفاألف  ٌقولون ال ٌجب علٌك الزكاة. إذا كان دٌنك خمسٌن 

ا وعلٌك دٌن الحوالن والثالث، مرت سنوات، ال تجب فٌها الزكاة. لو كان عندك ستون ألف  و

. هذا هو المذهب وهذا ا فتزكً الزاد على الذي ٌقابل الدٌن، تسقط ما ٌقابل الدٌنخمسون ألف  

ا ص هذا النصاب، عندك خمسون ألف  ا. إذا كان عندك نصاب وعلٌك دٌن ٌنقهو األقرب أٌض  

 52 ٌقولون، حتى لو كان البنك العقاري وعلٌك دٌن مابة ألف حتى لو كان الدٌن مؤجال  

سنة هذا دٌن مؤجل، أو أقساط سٌارة، إذا كانت ذمتك مشغولة بدٌن فتقابل هذا الدٌن بما 

حٌن إذ ٌجب عندك وتسقط عنه الزكاة وال تخرج عنه الزكاة. وإذا فضل عندك شًء آخر 

 علٌك أن تزكً.

 :يشترط مضي الحول حتى تجب الزكاة ويستثنى من ذلك ثالثة مسائل "ومضً حولقال: "

نصف العشر، ثالثة أرباع العشر، ": المعشرات وهً التً ٌجب فٌها العشر، إال في معشر" -

وهً الحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل، هذه المعشرات ال ٌشترط لها حوالن 

 ا وسٌأتً لها باب مستقل.لحول وتجب فٌها الزكاة فور  ا

تاج السابمة بكسر النون هذه ال ٌشترط فٌها حوالن الحول، وحولها حول ": نِ ونتاج سائمة" -

تاج، ٌنتجون تاج السابمة الصغار ٌعنً عندك سابمة أربعٌن من الشٌاه أصلها، نِ  وعندك ن 

ة أشهر، فٌحول الحول على األصل فتزكً هذا ا ٌكون له ستطوال السنة، هذا النَّتاج أحٌان  

 حول هذا النتاج حول األصل. النتاج حتى إذا لم ٌحل علٌه الحول ألن  



ا تتاجر فٌها، وهناك أرباح ما دخلت علٌك إال قبل الحول ": عندك خمسون ألف  وربح تجارة" -

 حول، ألن  هذا ربح ال ٌشترط له حوالن ال بخمسة أٌام ٌقولون ٌجب علٌك أن تزكٌها ألن  

 .األصل الذي عندك وهو رأس المال حال علٌه الحول

إذا نقص النصاب، عندك نصاب من األموال الزكوٌة  :في بعض الحول وإن نقصقال: "

بأموال نقدٌة،  ا ببٌع، فبعت هذه الشٌاةإم   :ببيع -  ونقصت فً أثناء الحولأربعون شاة مثال  

ال تجب علٌك  الشٌاه، ٌنقص النصاب، وحٌنبذٍ  تلفت أو ماتت إحدى :أو غيره ،فٌنقطع الحول

ك ا من الزكاة فإن  ا من الزكاة انقطع، إذا أنقصت النصاب فرار  ال فرار   :انقطع اال فرار   ،الزكاة

ا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا . فمن استعجل شٌب  ٌجب علٌك أن تزكً، ال تسقط عنك الزكاة

ن ٌحول الحول ذبحها فحال الحول على تسع وثالثٌن  أو ذبحها فقبل أنوى ذلك ببٌع شاة مثال  

 .نقول ٌجب علٌك أن تخرج الزكاة

لدٌك أربعون من الغنم بعتها بأربعٌن من الغنم فال ٌنقطع الحول، عندك  :وإن أبدله بجنسه فال

 وإذا قبض ،ا لم ٌنقطععروض تجارة فأبدلتها بعروض تجارة أخرى، ال زال الحول مستمر  

ا تكون لك أو علٌك، فهذه الدٌون التً تكون لك عند وذكرنا الدٌون إم   :مضى اه لماالدين زك  

 .الناس ٌجب علٌك أن تزكٌها، لكن ال ٌجب علٌك إال إذا قبضتها

ويشترط للزكاة في ، بهيمة األنعام" اآلن سٌدخل فً اوشرط لها فً بهٌمة أنعام سوم أٌض  قال: "

 :بهيمة األنعام عدة شروط

 ْوم  ود به هو أن ترعى المباحة كل الحول أو أكثره.: والمقصالسَّ

   ر أو  والتسمٌن، تسمٌن هذه األبقار أي التناسل والتكاثر والنسل أي در الحلٌب - أن ت تَّخذ للد 

، ال لعمل. إذا اتخذت لعمل لٌس فٌها زكاة، لٌس فً البقر العوامل هذه اإلبل أو هذه الشٌاة

سوم كذلك، وال تجب الزكاة فً بهٌمة األنعام التً . والصدقة كما قال صلى هللا علٌه وسلم

ابمة ن تكون سأ ولكً تجب فٌها الزكاة ال بد   ا صاحبها بالعلف والغذاء من عنده،ٌأتً له

بل أكثره أي نصف الحول وزٌادة، ولو  ن تسوم الحول كلهأكثر الحول، ٌعنً ال ٌشترط أ

 ٌوم واحد تجب فٌها الزكاة.

 تقدم.، وهذا قد اكتمال النصاب 

وفٌها شاة واحدة وهذا  ٌبدأ نصاب اإلبل بخمس، ،خمس وفٌها شاة وأقل نصاب إبلقال: 

، وفً شٌاه - ، وفً عشرٌن أربعشٌاه - وفً عشر شاتان، وفً خمس عشرة ثالث باإلجماع،

أقل من خمس لٌس  .عندنا شًء اسمه الوقس ،خمس وعشرٌن بنت مخاض وهً التً لها سنة

، فإن اكتملت عشر تجب شاة أخرى وهكذا، من شاة واحدةالتسع فٌها إلى  من ست فٌه شًء،

عشرٌن إلى أربع وعشرٌن فٌها أربع شٌاه، فإذا اكتملت خمس وعشرون من اإلبل وجبت فٌها 

ٌح عن بنت مخاض وهً التً استكملت سنة كاملة. وكل هذه النصوص قد وردت فً الصح

ت لبون وهً التً لها سنتان، وفً ست وفً ست وثالثٌن بن النبً صلى هللا علٌه وسلم،

ة وهً التً لها أربعسنٌن ة وهً التً لها ثالثق  وأربعٌن حِ  ع  ذ  ، سنٌن ، وفً إحدى وستٌن ج 

وفً ست وسبعٌن بنتا لبون، وفً إحدى وتسعٌن حقتان، وفً مابة وإحدى وعشرٌن ثالث بنات 

حتى تصل إلى  ةق  خمسٌن حِ  فً كل أربعٌن بنت لبون، وفً كل ثم   تستقر الفرٌضة ثم  ، لبون

  ٌ ٌ  مابتٌن فإذا وصلت مابتٌن   .-بٌن خمس من بنات اللبون أور خ



- وفً أربعٌن ا لها سنة،أٌض   - و تبٌعةون وفٌها تبٌع وهو الذي له سنة، أثالث وأقل نصاب البقر

فً ة وهً التً لها سنتان، وفً ستٌن تبٌعان، ثم فً كل ثالثٌن تبٌع، ومسن   إذا اكتملت أربعٌن:

ه ال انتبهوا هنا وجب فً زكاة بهٌمة األنعام الذكر، والذكر عندنا األصل أن   .كل أربعٌن مسنة

 . من البقري له سنة، فً الثالثٌن ٌجزئ إال فً ثالث مسابل هذه إحداها، فالتبٌع الذ

أربعون وفٌها شاة، وفً مابة وإحدى وعشرٌن شاتان، وفً مابتٌن وواحدة  وأقل نصاب الغنم

ٌعنً من مابتٌن وواحدة إلى ثالثمابة وتسعة ، ثم فً كل مابة شاة إلى أربعمابة، شٌاه ثثال

والشاة بنت سنة من المعز  وصلت أربعمابة ففً كل مابة شاة.وإذا  ،وتسعٌن ففٌها ثالث شٌاه

 ا أن تكون من الضأن، فالمعز ما له شعرا أن تكون الشاة من المعز وإم  فإم   ،ونصفها من الضأن

ن ٌكون له وٌشترط أ من الغنم ا الضأن فما له صوفوأم   وٌشترط أن ٌكون له سنة من الغنم

 "ا، وٌسمى الجنس غنم  ستة أشهر

 :ي شترط في المخرج من بهيمة األنعام

 :أن ٌكون أنثى، إال فً ثالث مسابل، فٌجزئ الذكر 

 لمسألة األولى ذكرناها، فً الثالثٌن من البقر ٌجزئ التبٌع.ا -

 ا.المسألة الثانٌة إذا كان النصاب من اإلبل أو البقر أو الغنم كله ذكور   -

 المسألة الثالثة ٌجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. -

 .السن، وقد ذكرناه أثناء قراءة هذه األنصبة 

بهٌمة األنعام وهً الخلطة فً عام بشرطها تصٌر المالٌن كالواحد" والخلطة فً بهٌمة األنقال: "

 لم ٌثبت لهما حكم االنفراد ن ٌختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة فً نصاب من الماشٌة حوال  أ

فً بعضه. الخلطة فً بهٌمة األنعام تصٌر المالٌن كالواحد بشرطها، فٌشترط لها خمسة شروط 

 ن تشترك هذه األنعام فً:أوهً 

 والمقصود به المبٌت والمأوى.: الم راح 

 وهو ما تجتمع فٌه لتذهب إلى المرعى. :المسرح 

 وهو موضع الحلب. :الَمحلَب 

 ا، فإذا لم ٌكن . وهذا مشترط إذا كان النوع متحد  فٌكون الذي ٌطرقها فحل واحد :الفحل

 عنده عشرة من الضأن وثالثون ا كالمعز والضأن فال ٌشترط أن ٌشتركوا الفحل، مثال  متحد  

 هذٌن النوعٌن له فحل خاص.من المعز فكل واحد من 

 ا اتفاقهما فً الراعً أو المشرب هذا لم ٌشترطه وأم   وهو موضع الرعً ووقته. :المرعى

 .اإلقناع ه فًما زادفً واشترطه  المنتهىفً 

ا إذا اشترك تفٌد تغلٌظ   ا:ا وقد تفٌد تغلٌظ  قد تفٌد تخفٌف   وهً الخلطة تصير المالين كالواحد

مع شخص عنده ثالثون من الشٌاه، هذا لو انفرد كل منهما عن  شخص عنده عشرة من الشٌاه

، فلو اشتركت أنت ا الخلطة فً غٌر بهٌمة األنعام فلٌس لها أثروأم  اآلخر ال تجب علٌهم الزكاة، 

ا، تنظر إلى مالك  فكل واحد ٌزكً أمواله إذا بلغت نصاب  مع أي شخص فً شركة، أموال مثال  

بقٌة الشركاء، كل واحد ٌزكً أمواله بخالف بهٌمة األنعام  لوحدك فقط، ال تنظر إلى مالك مع

 ه مال واحد. ي ٌنظر فٌها كل المال كأن  ذال



لو كان لشخص بهٌمة األنعام فً بالد متفرقة، نقول إن كان بٌن هذه البالد  طةكذلك تأثٌر الخل

فٌكون كلها  ا إن كان بٌن هذه البالد أقل من مسافة قصرمسافة قصر فأكثر فلكل بلد حكم نفسه أم  

ها مال واحد، عندك فً جدة والرٌاض وجٌزان ن  فٌنظر لها أ اا إذا كانت نقود  كالمال الواحد أم  

ا إذا كانت بهٌمة أنعام فتنظر، كم واألحساء أموال، هذه تجمعها كلها وتزكٌها زكاة واحدة، أم  

من أربعٌن  لدٌك فً الرٌاض، فإن كان أقل من أربعٌن ال تزكً، الذي فً األحساء عندك أكثر

 ا األموال النقدٌة فلٌس لهذا التفرٌق أي تأثٌر فٌها.تزكً، وهكذا. أم  

 نتوقف إلى هنا وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 :أسئلة

 "وجعل ثوابها لمسلم حً" هل على إطالقها أم مسلم حً غٌر قادر كالحج؟* 

ٌ   ا المذهب عندنا ٌصح  طبع   ج  عن الحً خالف  أن  هم ٌقولون ال ٌحج عن ا لفتوى اللجنة الدابمة أن  ح 

أن ٌنوب شخص عن آخر فً حج نفل كامل  ا المذهب عندنا ٌصح  ا، أم  الحً إال إذا كان عاجز  

ب فً حج نفل طبع   ا، فٌصح  أو بعضه أٌض   وِّ به كل الحج ٌحج عنك أو فً بعضه ا، إم  أن ت ن  وِّ ا ت ن 

 ناسك.وسٌأتٌنا إن شاء هللا فً الم

 ما ٌقال أن قول الحنابلة هنا هذا فً النوافل ولٌس فً الفرض ٌا شٌخ؟ *

 .االمقصود هنا النوافل طبع  

 كأن السؤال مشكل، ٌعنً الحج الواجب أو النفل فٌقٌد بالنفل؟* 

ه مر علً حتى الفرٌضة لو جعل ثوابها لغٌره لكن تحتاج إلى ها فً النوافل، لكن كأن  األصل أن  

 تأكد.

 ال تعتبر خاصة بالنبً صلى هللا علٌه وسلم؟ت عن وضع الجرٌد، أتكلم *

عنه ا برٌدة رضً هللا ذكره جماعة من العلماء، والرسول صلى هللا علٌه وسلم فعله وأٌض  

ٌ فعل به كذلك، وقد أ  .اإلنصافنكره جماعة من أهل العلم كما فً أوصى أن 

 ؟موتاكم"كٌف الجمع بٌن حرمة الندب وحدٌث : "اذكروا محاسن  *

ا تعداد محاسن المٌت بال بكاء فهذا ال الندب هو كما ذكرنا: البكاء، بتعداد محاسن المٌت. أم  

ن فٌنادي على الناس فً الجرابد ٌدخل فً الندب لكن قد ٌدخل فً النعً أي النداء بموت فال

 غٌره، وهذا من النعً المنهً عنه.و

ٌ عمل اآلن من برامج بعد وفاة المٌت *  من الندب؟ هل ما 

 مثل ماذا؟ 

 -نوات كقناة المجد كر اآلن بالقمثل ما ٌذ



ا، لكن هل ٌدخل فً النعً المنهً عنه أو ال ٌدخل هذا هو ا، ٌقٌن  وهللا ال نقول ندب، هو لٌس ندب  

الجلوس في وهً  ه علٌهامسألة ما نب  ا ً ال أدري. لكن هناك أٌض  اإلشكال، وأنا اتوقف ألن  

ٌ  باالتفاق بٌن الجمهور بٌن المذاهب األربعة أن  ا ، وهو تقرٌب  العزاء كره ألهل ه مكروه، وكذلك 

ٌ   ا. بل ٌسن  المٌت أن ٌصنعوا للزابرٌن الذٌن أتوا لٌعزوهم طعام   صنع ألهل المٌت طعام كما أن 

ورد فً حدٌث قتل جعفر رضً هللا عنه، إال الحنابلة فٌقولون إذا أتاهم أحد من الخارج فأ حضر 

 فال بأس أن ٌأكلوا معهم إذا كانوا من خارج البلد مسافرٌن. المقصود أن   طعام ألهل المٌت

الجلوس للعزاء واالجتماع علٌه هذا من األمور المكروهة. والشٌخ ابن باز رحمه هللا كان رأٌه 

ٌ جتمع فٌه على الطعام "كنا نعد أن   ه ٌجوز الجلوس لكن ٌدار فٌه القهوة والماء والشاي لكن ال 

صنع الطعام هو  المٌت وصنعة الطعام من النٌاحة" فالشٌخ ابن باز ٌقول أن  االجتماع عند 

ه زواج اآلن عزاء البعض كأن   ا خفٌفا بدون وجود األكل ألن  المنهً عنه، لكن لو كان اجتماع  

 فٌأتون بأكل من مطاعم فخمة وفاخرة، هذا كله من األمور المنهً عنها.

*   ٌ  م االستحباب؟حكمها؟ الوجوب أ ا" ماقوله: "وسقط ألربعة أشهر كمولود ح

 هذا فرض كفاٌة.

 بخصوص التكبٌر هل ورد فً صالة الجنازة تكبٌرة خامسة؟ *

دعو فٌها. وتعرفون رأي األلبانً ، وتحرم الزٌادة علٌها، وٌر إلى سبعنعم، عندنا ٌجوز أن ٌكب  

ٌ  ه كان إلى التسع بل أوصى أن  ن  أ  ه هللا.ر تسع تكبٌرات رحمى علٌه وٌكب  صل  ه إذا مات أن 

 هل تسقط الصالة بصالة الغابب؟ *

هم سٌصلون علٌه قبل الدفن وهً فرض كفاٌة فٌأثمون إذا لم ٌصلوا علٌه فً بلده هو، وقد 

سقطت بصالتهم فً ذلك البلد. ٌعنً قبل أن ٌدفن، فرض كفاٌة على المسلمٌن أن ٌصلوا علٌه 

 وٌأثمون إذا لم ٌفعلوا.

 ب ٌا شٌخ؟من صلى قبل الدفن صالة الغاب* 

 فن ٌصلى علٌه.ه إذا د  ن  المذهب أ

 

 .وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه


